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Zápis č. 16

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova

ze dne 29. 8. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Bc. Tomáš Navrátil
Mgr. Petr Kouba Omluveni:
Vladimír Kočara Mgr. Ivo Kohl
Mgr. Bc. Věra Václavíčková
Mgr. Marie Plánková
Ing. Michal Majer
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
Mgr. Ivana Grigárková

Hosté:

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ
Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže
Bc. Jana Hradilová – referentka oddělení školství a mládeže
Marcela Danišová – referentka oddělení školství a mládeže
Ing. Mohaplová – SK Přerov, 15,45 – 16,00 hodin

Organizační pracovník:

Dagmar Janásová

Program:

1. Zahájení 
2. Materiály předkládané do ZM dne 19. 9. 2016
3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 6 - 7/2016 – informace na vědomí
4. Zásady Dotačního programu pro rok 2017 – sport, volný čas
5. Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé
6. Závěr

Zápis:

1. Zahájení

Jednání výboru zahájil předseda pan Bc. Tomáš Navrátil prohlášením o jeho řádném svolání 
a zjištěním usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční listiny bylo 
konstatováno, že výbor je usnášeníschopný. Byli přivítáni přítomní hosté.

Předseda výboru nechal hlasovat o programu jednání.
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Bc. Tomáš Navrátil - návrh znění usnesení:
Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 16. jednání výboru.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

2. Materiály předkládané do ZM 19. 9. 2016

Za oblast školství budou na ZM v září předloženy následující materiály:

2.1 - Žádost o poskytnutí dotace – AUTO KLUB PŘEROV – MĚSTO v AČR

Jedná se o žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000,- Kč na částečnou úhradu 
nákladů klubu spojených s organizací Mistrovství Evropy v autokrosu, které se konalo 12. –
14. 8. 2016.

K materiálu proběhla diskuse, členové výboru požádali o dodání vyúčtování akce. 
Bc. Navrátil informoval přítomné o rozhodnutí Rady města Přerova. Mgr. Kouba podal návrh, 
aby autoklubu byla poskytnuta dotace ve výši 100.000,- Kč, a to vzhledem k významu akce.

Předseda výboru Bc. Navrátil nechal hlasovat o návrhu Mgr. Kouby:

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
záměr poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč subjektu AUTO KLUB PŘEROV – MĚSTO 
v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Dluhonská 1350/43, na částečnou 
úhradu nákladů klubu spojených s organizací Mistrovství Evropy v autokrosu.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 1 – schváleno.

2.2 – Žádost o poskytnutí dotace – SKORPEN Přerov – potápěčský klub

Jedná se o žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,- Kč na pořádání 2. ročníku 
závodů v ploutvovém plavání „Mikulášský pohár“. Rada města Přerova v dané věci dosud 
nejednala, odbor SVŠ doporučuje dotaci ve výši 5.000,- Kč.

Předseda výboru Bc. Navrátil podal návrh na toto usnesení:

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5. 000,- Kč 
subjektu SKORPEN Přerov – potápěčský klub, IČ: 14616998, se sídlem Dr. Milady Horákové 
5, Přerov – Předmostí, na pořádání 2. ročníku závodů v ploutvovém plavání „Mikulášský 
pohár“.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.
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3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 6 - 7/2016 – informace

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v červnu - červenci 2016 byl zaslán 
členům výboru předem elektronicky. 

Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí.

4. Zásady Dotačního programu pro rok 2017 – sport, volný čas (DP)

Mgr. Hrbek a Mgr. Pospíšilová objasnili změny oproti předchozímu roku. Snaha 
o zjednodušení kritérií. Žadatelé, kteří žádali v předchozím roce, nebudou muset u žádostí 
o dotace do 50.000,- Kč dokládat všechny dokumenty znovu, nahradí je čestným prohlášením. 
Podpisové listiny členů klubů budou vyžadovány jen u žádostí o dotace nad 50.000,- Kč.
Předpoklad finančních prostředků pro rok 2017: sport 10.800.000,- Kč, volný čas 404.000,-
Kč.
Bc. Hradilová představila harmonogram:

- Vyhlášení DP v RM 8. 9. 2016
- Projednání DP v ZM 19. 9. 2016
- Zveřejnění DP od 21. 9. 2016 po dobu 30 dnů
- Podávání žádostí v termínu 24. 10. 2016 – 4. 11. 2016
- Projednání žádostí ve VŠS v prosinci 2016
- Leden 2017 schválení dotací v orgánech města.

K zaslaným podkladům a k uvedeným informacím proběhla diskuse, poté nechal Bc. Navrátil 
hlasovat o Zásadách Dotačního programu pro rok 2017:

4.1 – oblast sportu

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
Zásady Dotačního programu pro rok 2017 v oblasti sportu.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

4.2 – oblast volného času

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
Zásady Dotačního programu pro rok 2017 v oblasti volného času.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

5. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé

5.1 – SK Přerov

Jednání výboru se jako host účastnila Ing. Mohaplová z SK Přerov, která informovala členy 
o aktuální situaci v záležitosti rekonstrukce šaten SK. Klub žádá město Přerov 
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o dofinancování rekonstrukce, protože jinak neobdrží dotaci od MŠMT. Na ZM v únoru 2016 
bylo schváleno 3.100.000,- Kč na rekonstrukci přístavby, nástavby a zázemí klubu 
za podmínky poskytnutí dotace z MŠMT.  Majitelem šaten je SK, avšak areál slouží 
veřejnosti, klubům, využívají ho školy, zázemí je ve špatném technickém stavu. SK Přerov 
nyní žádá o dofinancování chybějící částky ve výši 3.200.000,- Kč, město by se tak 
na financování rekonstrukce podílelo celkově částkou 6,3 mil. Kč.

Po diskusi k dané věci nechal předseda výboru Bc. Navrátil hlasovat:

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
financování rekonstrukce šaten SK Přerov městem Přerovem v celkové výši 6.300.000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

5.2 – dotace pro sociálně slabé

Dotaz Ing. Majera, zda je možné získat nějakou dotaci na sport pro dítě ze sociálně slabé 
rodiny.

Mgr. Pospíšilová: odbor SVŠ nevyplácí dávky, o tyto se žádá na Úřadu práce ČR, územní 
pracoviště Přerov, kde lze požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci. Obvykle rodiče 
žádají o příspěvek na školu v přírodě, školní pomůcky atd., ve výjimečném případě není 
vyloučeno zkusit požádat ÚP o příspěvek na sport jako mimoškolní aktivitu.

5.3 – hala v Předmostí

Dotaz Mgr. Kouby, kdo je majitelem haly v Předmostí.

Jedná se o pana M.R.

5.4 – budova bývalé MŠ Pod skalkou 11

Mgr. Grigárková vznesla dotaz na využití budovy Pod skalkou 11, jaký je záměr. Budova 
chátrá.

Zájemci musí oslovit odbor majetku města, budova již není ve správě odboru SVŠ. 
Bc. Navrátil informoval, že o budovu projevil zájem Moravský institut vzdělávání – pan
Bernkopf, projednávají si dotaci od kraje.

5.5 – organizační pracovník výboru

Vzhledem k ukončení pracovního poměru paní Janásové se novým organizačním 
pracovníkem výboru stává od 1. 9. 2016 paní Marcela Danišová, telefon: 581 268 706, e-mail: 
marcela.danisova@prerov.eu.
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6. Závěr

Jednání výboru bylo ukončeno v 16,05 hodin.

Další jednání se uskuteční dne 10. 10. 2016 od 15,00 hodin v malé zasedací místnosti 
Smetanova ul. 7.

V Přerově 30. 8. 2016
Zapsala: Dagmar Janásová

…………………………… …………..…………………
     Bc. Tomáš Navrátil   Dagmar Janásová
       předseda výboru organizační pracovník výboru

Přílohy:

Usnesení z 16. jednání výboru
Prezenční listina
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Usnesení 16. jednání Výboru pro školství a sport

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 29. 8. 2016

VŠS/16/52/2016 – Program 16. jednání výboru

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 16. jednání výboru.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/16/53/2016 – Žádost o poskytnutí dotace – AUTO KLUB PŘEROV – MĚSTO 
v AČR

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
záměr poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč subjektu AUTO KLUB PŘEROV – MĚSTO 
v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Dluhonská 1350/43, na částečnou 
úhradu nákladů klubu spojených s organizací Mistrovství Evropy v autokrosu.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 1 – schváleno

VŠS/16/54/2016 – Žádost o poskytnutí dotace – SKORPEN Přerov – potápěčský klub

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5. 000,- Kč 
subjektu SKORPEN Přerov – potápěčský klub, IČ: 14616998, se sídlem Dr. Milady 
Horákové 5, Přerov – Předmostí, na pořádání 2. ročníku závodů v ploutvovém plavání 
„Mikulášský pohár“.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

VŠS/16/55/2016 – Zásady Dotačního programu pro rok 2017 – oblast sportu

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
Zásady Dotačního programu pro rok 2017 v oblasti sportu.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
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VŠS/16/56/2016 – Zásady Dotačního programu pro rok 2017 – oblast volného času

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
Zásady Dotačního programu pro rok 2017 v oblasti volného času.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

VŠS/16/57/2016 – SK Přerov – financování rekonstrukce šaten

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
financování rekonstrukce šaten SK Přerov městem Přerovem v celkové výši 6.300.000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

   

       Bc. Tomáš Navrátil    Dagmar Janásová
          předseda výboru       organizační pracovník výboru


